
 

 

Uchwała  Nr XL/214/14  
Rady Gminy w Mędrzechowie 
 z dnia  5  listopada   2014 roku 

 
w sprawie  ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na terenie Gminy Mędrzechów . 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (J.T.  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 
ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (J.T. Dz. U. z 
2014 r.  poz. 849 z. p. zm. ) Rada Gminy w Mędrzechowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 
1.  
    a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej    powyżej 3,5 tony    

i poniżej 12 ton, 
       b)  od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton, 
    c)  od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

    d)   od autobusów,     
           - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
2.  Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton 

i więcej,      
        -  jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów nie mniej niż 12  ton i więcej,  
          - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

4.  Od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie 
mniej niż 12 ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

          - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

 



 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mędrzechów.  

 

§ 3. 

 Traci moc uchwała  Nr XXXII/162/13 Rady Gminy w Mędrzechowie  z dnia              
28 listopada  2013 r. w sprawie  ustalenia wysokości  stawek podatku od środków 
transportowych na terenie Gminy Mędrzechów  .  

§ 4. 

1.Uchwała podlega ogłoszeniu   w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego . 

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie  14  dni  od dnia ogłoszenia  i ma 
zastosowanie do  podatków  należnych  od 1 stycznia 2015 roku. 

 

                                                                               Przewodniczący  Rady   Gminy  

                                                                                     Wiesław   Noga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                

                       
 Załącznik  nr 1 do uchwały nr XL/214/14    
Rady Gminy  w Mędrzechowie                       
z dnia 5 listopada 2014                                                                              

   

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE                                  
GMINY MĘDRZECHÓW                                                                                                                             

(od pojazdów określonych w art.8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 7) 

  w zł.  

L.p.    
RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA  (DMC) 

POJAZDU SAMOCHODOWEGO 
STAWKI PODATKU  NA TERENIE GMINY             

od 1 pojazdu  

1 2 3 

1.1 
Samochód  ciężarowy  o DMC powy żej 3,5 
ton do 5,5 ton wł ącznie  

562,00 

1.2 
Samochód  ciężarowy  o DMC powy żej 5,5 
ton do 9 ton wł ącznie  

904,00 

1.3 
Samochód  ciężarowy  o DMC powy żej 9 
ton i poni żej 12 ton  

1125,00 

2. 

Ciągnik  siodłowy  i balastowy  o DMC 
zespołu pojazdów od 3,5 ton i poni żej 12 
ton  

1142,00 

3. 
Przyczepa  i naczepa  o DMC zespołu  
pojazdów od 7 ton i poni żej 12 ton 

525,00 

4.1 
Autobusy  z liczb ą miejsc  do siedzenia  
mniejsz ą niż 30 

620,00 

4.2 
Autobusy  z liczb ą miejsc  do siedzenia  
równ ą i wyższą niż 30 

888,00 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                     Wiesław Noga 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/214/14 
                                                                                  Rady Gminy  w  Mędrzechowie  
                                                                                  z dnia 5 listopada 2014 r.  

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH NA TERENIE 

GMINY  MĘDRZECHÓW 

( od pojazdów określonych  w art. 8,pkt.2 ) 

                                                                                                                                       w zł. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( DMC) 

 

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY 
OD 1 pojazdu  

Zawieszenie osi 
pneumatyczne i 

uznane za 
równowa żne 

Inne systemy zawieszenia 
osi  

1 2 3 

I. Samochód ci ężarowy o 2 osiach o DMC:  

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton 1 061,00 1 166,00 

nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton 1 166,00 1 270,00 

nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton 1 270,00 1 376,00 

nie mniej niż 15 ton i więcej 1 376,00 1 481,00 

2.Samochód ci ężarowy o 3 osiach o DMC:  

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton 1 166,00 1 270,00 

nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton 1 270,00 1 376,00 

nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton 1 376,00 1 480,00 

nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony 
 1 480,00 1 586,00 

nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton 
 

1 690,00 1 796,00 

nie mniej niż 25 ton i więcej 1 900,00 2 006,00 

3.Samochód ci ężarowy o 4 osiach i wi ęcej o DMC:  

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1 480,00 1 586,00 

nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton 1 586,00 1 690,00 

nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton 1 690,00 1 890,00 

nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 tony 1 876,00 2 744,00 

nie mniej niż 31 ton i więcej 2 089,00 2 744,00 

 

 

                                                                                                  Przewodniczący  Rady  Gminy    

                                                                                                   Wiesław  Noga         

                                           



                                                                           Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/214/14 
                                                                                  Rady Gminy  w  Mędrzechowie  
                                                                                  z dnia 5 listopada 2014 r.  
 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH NA TERENIE 
GMINY  MĘDRZECHÓW 

 

( od pojazdów określonych  w art. 8,pkt.4 ) 

                                                                                                                                          w zł. 

L.p.  
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) 
zespołu pojazdów; ci ągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa  

 
STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY 

MĘDRZECHÓW od 1 pojazdu  

Zawieszenie 
osi 
pneumatyczn
e i uznane za 
równowa żne 

Inne systemy zawieszenia 
osi  

1 2 3 4 

I. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespoł u pojazdów: ci ągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik siodłowy + przyczepa  

1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 1 266,00 1 361,00 

1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 1 466,00 1 676,00 

1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 1 571,00 1 781,00 

1.4 

1.5 

nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 1 662,00 2 168,00 

powyżej 36 ton 1 662,00 216800 

2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespoł u pojazdów: ci ągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik siodłowy + przyczepa  

2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1 447,00 1 928,00 

2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 tony 1 447,00 1 928,00 

2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej 1 928,00 2 85100 

 

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                      Wiesław    Noga  

 

 

 

 

 



                                                                                Załącznik nr 4 do uchwały nr XL/214/14 
                                                                                  Rady Gminy  w  Mędrzechowie  
                                                                                  z dnia 5 listopada 2014 r.  
 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH NA TERENIE 
GMINY  MĘDRZECHÓW 

 

                  ( od pojazdów określonych  w art. 8,pkt.6 )  

                                                                                                                                           w zł . 

L.p.  
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) zesp ołu 
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY 
MĘDRZECHÓW od 1 pojazdu  

Zawieszenie osi 
pneumatyczne i uznane 

za równowa żne 

Inne systemy zawieszenia 
osi  

1 2 3 4 

 I. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:  
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 196,00 249,00 

1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 278,00 427,00 

1.3 nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie 427,00 681,00 

1.4 powyżej 36 ton 437,00 691,00 

 2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:  

2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 313,00 417,00 

2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony 736,00 984,00 

2.3 nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie 984,00 1445,00 

2.4 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 998,00 1445,00 

2.5 powyżej 38 ton 1 286,00 1 902,00 
 3.Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:  

3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 779,00 1 072,00 

3.2 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 779,00 1 072,00 

3.3 nie mniej niż 38 ton i powyżej 1 072,00 1 433,00 

 

 

                                                                                                                             
Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                             Wiesław    Noga  

 

 

 


